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CONTRATO DE PREMA.ÇÃO_DXSERVIÇOS E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL

AUTÔNOMO 

CONTRATANTE: EMET INSTITUTO - UREIA, pessoa paridica de direito privado, 

regularmente inscrita no CNP] sob o fr.: 32.626.743/0001-613, com sede na Rua Carlos 

Drumond de Andrade, n' 20. CEP: 65.917-337, Parque Planalto, Imperatriz/MA, neste ato 

representado por FERNANDO BASTOS DOS SANTOS FILHO, brasileiro, empresário, 

inscrito no Cadas de Pessoa I: - 7115.410.773-49, RG u".: 210.326,94-8, 

residente e domiciliado à Rua Santa Quiteri: 

65067-392, São Luis do Maranhão/MA. 

:watt Eldorado, Quadra 39, casa 05, CEP: 

CONTRATADA: CRIST1ANE TEREZA BARRETO NOGUEIRAS brasileira. casada, 

enfermeira, inscrita no COREN — MA sob o ri° 000.138.92R, inscrita no Cadastro de Pessoa 

Física CPE sob o n°: 428.170.693-87, 0283227620045, :SSP/MA, residente t' dornicihada 

Rua Cedros, 40, Condominio dos Ipês, CEP: 65 110-000, Araçagy, São Jose do 

Riba Mal (MÁ.

Pela preserif e irstrljmeewarticulur de prestação de serviços e honorários de profissional 

autónomo de Enfermeira. real* pelas Lei 10.406/2002 e Lei 7,498/1986, rém entre si 

justos e acordadas quanto seque: 

JO OBIETO CONTRATO: 

CLÁUSULA 1- : t1 presente instrumento, tem como ~to, a pres.taçici de serviços de 

enfermagem. 

5 SERVICOS: 

,LAUSULA 2 4: A CONTRATADA prestará os serviços contorme previsto nos artigos 2, 3ç1

li da Lei 7.498/1986. A CONTRATADA coordenara e liscalizara o trabalho realizado em 

campo. Fará treinamento com a equipe de campo, analisara os dados coletados em campo 

e redigirá o relatOne as pesquisas epidemiológicas rem realizadas 1)m-à

CON'FRATANTE A CONTRATADA a responsável técnica da equipe de enfermagem. 



DOS HONORÁRIOS: 

CLÁUSULA 34 . A CONTRATADA percebera, a titulo de honorários pelas serviços descritos 

na cláusula anterior valor de R$ 1 5.00,00 (Urn mil e quinheinos reais). § ÚNICO: À 

CONTRATANTE é proibida de veicula qualquer resultado, usando o nome da 

COTRATADA, sem que a pesquisa eteti\amen,e passe por urna análise e autorização da 

CONTRATADA. 

DAS OURIGACÕES DO ( ONTRATANTE:

CLAUSULA 4.3: Fica estabelecido que são ol ligações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na clausula terceira do presente 

contrato: 

b) Fornecer p- C('NTRATADA, dados e informações suficientes e indispensáveis para o 

desempenho e uniformização de resultado dos senicos previstos na cláusula 2"; 

d) Fica vedado ao CONTRATANTE, negoc 

para o pagamen 

coN-VHATAD.A. 

1:violentos. CSCOfltos eu diaçúcs depralo 

o da execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e autorização da 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

CLÁUSULA S'"-: Fica estabelecido as scguintcs bri açães da CONTATADA: 

a) Cumpra- o estipulado nos termos do presente instrumento contratual; 

b) Cumprir. observando sua autonomia técnica, as instru5ôcs da CONTRATANI E, sobre os 

termos dos serviços a serem prestados; 

c) Prestar informações à CONTRATANTE, sempre que esta lhe sol iç itar, informando sobre 

exec Kap serviços e demais detalhes sobre a execu4ão de :saias atividades; 

d)Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre às 

pesquisas, 

e) Não intermediat abatimentos, descontos ou thlaçao SCrfil t ,ititurização da 

CONTRATANTE. 



Prresso.10-undjiba 

CLAUSULA 6a: Sào motivo,: para que a CONTRATANTE rest inda o presente ins;-linnento 

a) Dca lia do contratada no cumprimento das obrip içães assumidas )aia oin 

1:4111ti.1 terceiros: 

b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da CONTRATANTE perante terceiros; 

c) Deixar de .rimpr ii CONTRA FADA quilquer das claustrhiS (Ikpostas no presente 

instrumento 

CLÁUSULA Vso motivas pai r PATADA rescinda o pri, ',ente instrumento: 

a) Solicitar a rIZATAN.1 

contrdto; 

Ia o previsto ne:ite instrumento de 

Deixar a CONTRATANTE de observar tpt:M:qiier obrigações que conste na presente 

contrato; 

a CONTRATANTF de cumprir com o disposto na cláusula terceira deste -contrato, 

§UNI(:O: Em qualquer dos casos previstos n 1austrlas 6' e V, a par 

rescindir o contrato devera notificar a outra parte com antecedência de 3U (tinta) dias. 

VIGISC1A: 

CLAUSULA 8'3: O presente contrito, terzi vigència por prazo de 12 rdoze) meses a contai 

da data de sua assinatura, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte inftrt-,sada 

notificará a parte contraria, por escrito, com antecedència mínima (tnnta dias) 

lie rás. 

DA FORMA DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO P STADO: 

CLÁUSULA 9: A CONTRATANTE etetivari o pagamento dos serviços wamente 

» -, os tão logo estes sejam concluídos, § ÚNICO: A CONTRATANTE e etivará o 

g mento do serviço prestado através de depósito identificado n •c0c inuLi 

corrente: Banco 260, ink, agência • 0001, Cir. 392 729-4, Titular - CRIS IANE 

'TEREZA ilARRETO NOCIJEIRA, 

DAS DESPESAS E VIAGENçz 

CLÁUSULA Caso haja necessidade de viagem ATADA a serviço da 

CONTRATANTE aquela receherd uma remuneração extra de R$ 150,00 (cento e cinquenta 



reais) por dia. § ÚNICO: As despesas com ViagClIS, estud:a, translado, hospedageui 

demais custos decorrentes do deslocamento corre por conta da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA II ACONTRATADA autor iso da sua lin m t' nome gratuitamente em 

todo e qualquer material entre fotos c. douurnentos, pata e r ut zada nas nublo:ações do 

CONTRATANTE tipo (folhetos ein gel ai, mal catálogos, folders de .q)rt-- -entação, 

anúncios em ir vo.tas e jornais t blogs e :J.o soci,u.-. In todo 

território nacional e no exterior. 

PO FOROS 

CLÁUSULA 11: As partes elegem o foro da comarca de São Luís/MA paia dirrmuor 

Judiei. nieí1te as controvérsias inerentes do presente emitiam. 

estarem justos e contratados assm m i o pre!,ente, em 2 dai  asi vias de igual 

forma, teor, na presença das testemunhas abaixo. 

São Lins/MA, 26 julho de 2021. 

, 

ET-IRSTITtfif )EM 
Cniitra tante, 

• 
CRIST1ANE TEREZA BARRETO NOGUEIRA 

Contratada 

Testemunha 
RG: 

Testemunha 
RG: 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL 

AUTÔNOMO 

CONTRATANTE: EMET INSTITUTO ME, pessoa jurídica de direito privado, 

KALL1NE 
FA B OLIVA
SlLVEFIA'=_=.7-=' ,
MARINE-I 

,Q4919e 14 „ 

EM ET 
INSTITUT 
O EIRELI 
32626743 
000168 

regularmente inscrita no CNPJ sob 0-n°: 32.626.74/0001-68, com sede na Rua 

Carlos Drumond de Andrade, n° 20, CEP: 65.917-337, Parque Planalto, 

Imperatriz/MA, neste ato representado por FERNANDO BASTOS DOS SANTOS 

FILHO, brasileiro, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o n°. 

785.410.773-49, RG n°.: 210.326.94-8, residente e domiciliado à Rua do Arrizal, n°.: 

200, Vilage das Palmeiras 2, BL. 09. Arai, 4, CEP: 65.067-190, Cohama, São Luís do 

Maranhão/MA. 

CONTRATADA: KALLINE FABIANA SILVEIRA MARINHO, brasileira, casada, 

estatística, inscrita no Cadastro de Pessoa FíSica CPF sob o n°: 049.196.144-89, RG 

001.756.143 SSP/RN, residente e domiciliada à Rua Conceição de Macabú, n°: 

2806, CEP: 59.110-050, Potengi, Natal/RN. 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários de 

profissional autónomo de Estatístico, regido pelas Lei 10.406/2002 e Decreto n°: 

62497/68, têm entre si justos e acordados quanto segue: 

DO OBIETO DO CONTRATO: 

CLÁUSULA lã: O presente instrumento, tem como objeto, a pregtaOha de serviços 

técnicos estatísticos, sendo que, em sua vigC-ncia. o CONTRATANTE se obriga a 

arcar com todas as despesas decorrentes da inscrição e anuidade junto ao CONRE — 

7 (Conselho Regional de Estatística da 7. Regido) mantendo o registro regularizado 

junto aquele conselho regional enquanto vigtr o presente contrato, sob pena de ser 



(A LUNE FABIANA 
SILVEIRA 
MARINHO: 

04918614485. 

considerado extinto o presente instrumento. ONICO: A CONTRATADA executará 

os serviços diretamente ao CONTRATANTE. 

DOS SERVIÇOS: 

CLÁUSULA 24: A CONTRA CADA pr~se os previ os no art. 32, I, III, VI e 

VII do Decreto 62.497/68, especificamente em dados provenientes das pesquisas 

epidemioltigicas a serem realizadas pela CONTRATANTE. 

DOS HONORÁRIOS: 

CLÁUSUM, 34: A CONTRATADA perceberá, a titulo de honorários pelos serviços 

-descritos na cláusula anterior, o percentual de 54 (cinco por cento) sobre o valor 

de cada pesquisa realizada pela CONTRATANTE. § ÚNICO: À CONTRATANTE é 

proibida de veicular qualquer resultado, usando o nome da COTRATADA, -sem que 

a pesquisa efetivamente passe por uma analise e autorização da CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

CLAUSULA V: Fica estabelecido que são obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula terceira do 

presente contrato; 

b) Fornece para a CONTRATADA, dados e informações :Nufkientes e 

indispensáveis para o desempenho e uniformização de resultadp, dos serviços 

previstos na cláusula 24; 

c!) Fica vedado ao CONTRATANTE, negociar abatimentos, descontos ou dilações de 

prazo para o pagamento da execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e 

autorização da CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATALM1 

CLÁUSULA 5=4: Fica estabelecido as seguintes obrigações da CONTATADA: 

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual; 
EMET 

O E IRELI:`C;;;74,„",.. .,, • 
3262 

000168 

2 



b) Cumprir, observando sua autonomia técnica, as instruções da,ÇONTRATANTE, 

sobre os termos dos serviços à serem Prestados; - 

c) Prestar informações à CONTRATANTE, sempre que esta lhe solicitar, informando 

sobre a execução de seus serviços e dernals detalhes sobre a execução de suas 

atividades; 

d)Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações 

sobre às pesquisas; 

e) Não intertnediar abatimentos, descontc" Âo sem expressa autorização 

da CON , RATANT E. 

DA RESCISÃO: 

CLÁUSULA 6: São motivos para que a CONTRATANTE rescinda o presente 

insÉrt/ill e 

a) Desídia do conisalado no cumpri tricoto das obrigações assumidas para com a 

contrat.,inte e terceiros; 

b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da CONTRATANTE perante 

terceiros; 

c) Deixar de Cumprir a CONTRATADA, qualquer das cláusulas dispostas no 

presente instrumento. 

CLÁUSULA 73-: São motivos para que a CON'l'RATADA rescinda o presente 

instrumento: 

a) Solicitar a CONTRATANTE, atividade que %ceda o previsto neste: instrumento 

de contrato; 
KAL LINE FABIANA 

BILVEIRA b) Deixar _a CONTRATANTE de Observar quaisquer obrigações que ,conste : no 
mAiRiNHG• 

04912614489 

ZN M 1 NINV -J.,:i 

c) Deixar a CONTRATANTE de cumprir com o disposto na cláusula terceira deste 

uljj 

Da 2011 
Fat 

ia 

presente contrato; 

contrato. 

EMET 
INSTITUTX 
O EIRÈL1: L... 
32626743=1-r—

,000168 aa MIÇ'T IFUTITUTEMREu- .ÇW 
contatuggmettpW6141144~§êlos-ancit' 

fián.riu z 4:4;44;i1i17 P45. 

3 

g. e 



§UNICO: Em qualquer dos casos previstos nas clausuras que decidir 

rescindir o contrato deverá notificar a outra parte co tecedêT de 30 (tinta) 

dias. 

PA VIGÊNCIA: 

CLÁUSULA 82: O presente contrato, terá vigência por prazo de 12 (meses) a contar 

da data de sua assinatura, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte 

interessada notificará a parte contraria, poi escrito, com antecedência mínima de 

trinta (30) dias. 

DA FORMA DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO: 

CLÁUSULA 92: A CONTRATANTE efetivará o pagamento dos serviços efetivamente 

prestados tão logo estes sejam concluídos. § ÚNICO: A CONTRATANTE efetivará o 

pagamento do serviço prestado através de depósito identificado na seguinte conta 

poupança: operação - 013, agência 3242, Conta Poupança - 4585-0, Titular - 

KALLINE FABIANA SILVEIRA. 

DAS DESPESAS: 

CLÁUSULA 102: Toda e qualquer despesa necessária e indispensável a execução 

ou obtenção de dados para efetivação do serviço é inteira reponsabilidade da 

CONTRATANTE. § ÚNICO: As despesas com viagens, estadia, translado, 

hospedagem e demais custos decorrentes do deslocam i4õrre por conta da 

, CONTRATANTE, devendo os valores serem depositadoS R conta indicada na 

'cláusula 9 com antecedência minilnada -5 (cindo dias). 
KALLINE FABIANA 

SILVEIRA 
MARINHO 

049195.14489 DO FORO: 

Flarcr 2 .Rf

4 

CLÁUSULA 112: As RartéS e egern o foro da comarca de Natal/RN, para dirimir 

judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato. 



Prres•so:201AMS

E, assim por estarem justos e contratados assinam 4 bresen 

igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo: 

Natal/RN, 03 de março de 2021. 
EMET 

INSTITICTO 
EIRELl: 

A...doilltgaW.Ite por EMET 
imamwo FiRELqpruez,WMP. 
r.• 0 -*A. 1~ t.4>e% 

N.4111.1411Nast9 

INSTMÁTO EIRELI 32626143000168 
3262674300016`L'teiculteztr'—' 

8 3.00 

EMET INSTITUTO - ME 
Co n 

'LEIOO E4'L1N6IO4L 

SILVEIRA MARINHO 
KA.LLJNE FABIANA pSOLUTI Multi le v5 

~NP- pLl/EI IRA MARINHd 

04919614489 
Ituti, dá... documento 

It '~ ›22 
r624 ftaM/MtNMeatx CO,

Kalline Fabiana Silveira Marinho 
Contratada 

Testemunha 
RG: 

Testemunha 
RG: 

, em 2 (duas) vias de 

5 

L 



PrcreSso:1,e74.034 

LQATRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IION0RA RIOS DE PROFISSIONAL 

AuToNO 4 

*ONTLTANTE: ItttET tierITUTO - MEU. pessoa .0,0 ica de (tire 

inscrea tx! et9Pi 43 !et 3,74.fatt,7431~, Com Sede na ktio CMOR 

Andrade, n* Z. CEP45.9114.317, NiteiNteillbsiãbk traperatriziNÁ, oeste ato 

representado por FERNANDO BASTOS DOS SOMOS PILHO, brasileiro, emplesáncr, 

inscrito no Cadastro de Pessoa Roca CPF srsti o C.:. IM4JM27349, RG 210,34 

4%**102 é domIcaliado à Rua Santa QuItérik ladina Eldorado, Quadra 39, rasa OS, 

650674924 São Luis do I410~01MA, 

£ONT*AI'ADÀ CRISTIANE T NOGUEIRA brasdewai oaRada, 

enfermeira, Inscrita no Cadash'n de P&oa ísica CPF sob o et 42478.693-87, 

0283227620045, SSPJMA, residente e do/Mediada ã Rua Cikdr," $15: 40. CoAdtmünlo doS 

tV" CEP: 65.1 1U401), Arãiçãgy São José do Ribamar, MA. 

pgrtkular *P!  . 4G de serwpg honartInos de pimrissionar 

.ockehtenierd# rOd0 pefot &e 10:406,1002- 1 e i 748/1986, fg, entre Si 

Sege: 

DO OBIFTO DO CONTRATO; 

aosuLA 1 O preSeilt,C ‘,1 

igez2aViçffit 

CLÁUSULA." A CONTRATADA prestará new,

da L4tif7.498/1943.5. A CONTRATADA tia!~ t -

ol 

COE 

servwns de 

r 3Y 

especItlannente. olreinarnento 

da gotpe de Meta, analiSirã Ok dados coleta!~ eni egftPo e ngtIIIIrá o 

pesquisas epidernIológicas a serem feakzadJs peia e.ONTRATÁNTEA CONI' 

ainda, respon'ta' vel por dIrIglètvetà~lni a equipe de campo 

t ela tártin 435 

"A DA será. 

 i.J140 £114.Élt CNN- 4,24141.7413,11061,68 

ste tinew.iffietirrirtituta.com tmob^ owoom Antronísv.ux,",..“Jm Zei 1943) 9//40, a4r" 

hke ~adi, a) Po Sgiàtt 1.,4,-0.*0 4 WIpirrartrts MararN9oe ("FPI% 917 / 



(Pre,•per:d. 7.ánS)04 g._gjÁ 

1,05:11,0NORARIQ5i 

CLÁUSULA. 3: A CONTRATA:DA,.Imene*betti, a titulo de. rinorano.s pelos serviços.desçtitds 

na cláusula anterior o valot .tte R$ 1,500,00 (Um litit quirthentos firfiCa. Á. 

CONTRATANTE é proibida de. veictdaf esandoo no...rhe 

COTR.ATADA.„ sett. riue a pesquisa. eletivairte.qtep por ttraa attaltsA-tt'autuftsago 

CONTRATADA: 

DA5 ORRicixóts PDÇONTRATANTF. 

CLAUSULAM: Fica estabelecido que são nbentgisies-da C RAT NTE: 

a) Efetuar o pagornento, de acordo corno estabelecido a duuL t'rruni do rtsme 

can rat0.; 

bl Fornecer para a CONTRATADA, dadosei brmações suficientes e inii penve para 

desempaúltrie undertrtiZaÇãode ss.t.sLÉRiii) ps:sttitkot, previstos /UI clketeln 2'; 

d Fiça vedado ac. CONTRATANTE, inoc,',,E. altaltirieniot„ descontos o=,i ti:ilações 

para o pagardeuro d exectiOn rins sers,içgs, seta pr-évi O li ifl Citi catir0117..N. j; 

CONTRATADA, 

etilliStn,ii 5 0: Fica estabelecido as seou tes nhirigaçõesria CONTATADAr 

Cumpri(' o estipulado no erotos do presente i r runwn1a L'Untratu.al; 

N Cumprir, otk5r,'11,Andk) SUO autonomia tecnic,x inNti Ôcs dra CONTRA 1,NT'E, s4 r4 os 

'hemos dos serviços a serem prestadcts„ 

e) Prestar inforilidÇÕe-%à CON'FRATANTE, wmpre guie esta lhe solidtar. informando sabre 

a execução de seus SerViCk3e5 e deinms detaPties XII:0e a execução de S1.12 5 zitivitiaties. 

ONão revelar detalhes de suas atividades rerceint,„ ramo,pttOrmaeoes srhii

e) Nilo iermedr abatànentos.OX'43t0103% tm di 

CON-TC\ TANTE. 

BrasuSAO; 
riMistiA 54.,) tivos ciar, e t CON" TA 

utai;in 

iteiitst r ard ertto 

EME)" INSTITUTO efi~-,CPE1 3 M3/OOo-6a 
. ~.1 = . zinni% wroueumiNeeffirOnot W/g.494 MON Vgg 04054495 

Illtrusrg~d Andr.det, N9~ 17 e*," 16•" '4" 



al Desídia do ettrita'at d n i pri enHo dan 

çonttatadte e tercei r0,5; 

b) Praticar atas, que atinsian 1 11 erc.,a1 rt ..,ONTRATANTE peran 

e) Deixar de turuprir a tuNTI-IATADA, twaritipiter das rtiusulas r p ta n pres.ente 

strtaliciIi:i 

CLAUSMA7 SZio mativOs para ti Uk' a CONTRÁTADA resca.nda o pres,ente. 

Precesso:-W~, 
Folha. cl'.1fis' e 

Jssttritida. . fona 5 

a) ':;S:fliiiêitar a ONT.RAtANtR, kuOidede :que encreda "'VI neste testruateaedde 

o meato; 

DeiN..ar a CONTRATANTE de oberarmitaisopei til~des vete no presente 

cai trato: 

01)0xat a CON'TRATANTE d eumprtr cem o disposto na eliusula terceira deste çontra to 

: qvalquer dos c o s previstos nas chinisulás &I e 7# a parte que dendir 

rerin•dir ortram devr iin1ticir..a.mitra parto com anteçédé ricto de 30 (flana) 

PA VIGÊNCfAt 

CLÁUSULA MI. O preseate curara 'Lerá vtgenciii por prazo de :m (trinta) dias a ttintar 

data cie 511j1 aSSI 11 Alt interfS5e C'111 Suâ arMel É! interesnada 

ileãrá a parte contrada por escrito+ tom aritereclêncSa mma de 4 {Ati,nrerim 

raç 

DA FORMA DE PAGAMENTO PELO SERVI CO PRESTADO= 

CLÁUSULA CONTRATANTE efetivará a pagamento dos rviços eTilrt.arnente 

prestados tão bnci estes soam concluidda, § ilStC0; À CONTRATAN'U. oretivará 

pagamento do serviço prestada ar-aval% de depftsge IdenOçade, seg Ohne couta 

corrente Baixo 2643, Nubarik, 0001. Cf c. .P427:172(1-4, Titular CR1S1IANE 

TEREZA BARETØ N IJEETA. 

DA5 DESPESAS E VIAGUS: 

CLAOSinA 109:: Caso .hala neeesaidade de vagem 00 'CÃKt FUM 

OffiTILAIMITE aquela reteberà uma reallialen,00 t';% ira de R$ tÜ,00 (tente e l'ait,q 

Wel NP12:40f Yd)," .4itk 

karetArntiutu ucotieruteão'emeeerasuuue,‘-11 C lei 1511t 9641,45 /Mn 

UP -o-1~n¢ A11~1". ffl ~Piatudif Membro a P:tiin Ir 32 



'Prccem:207, L.

ircifts:4 ,por 00,1 As. .despesas cem viagens, estadia, traaritlado.., liospettagetti 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL 

AUTÔNOMO 

CONTRATANTE: EMET INSTITUTO - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

regularmente inscrita no CNPJ sob o n°: 32.626.743/0001-68, com sede na Rua Carlos 

Drumond de Andrade, n° 20, CEP: 65.917-337, Parque Planalto, Imperatriz/MA, neste ato 

representado por FERNANDO BASTOS DOS SANTOS FILHO, brasileiro, empresário, 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o n°.: 785.410.773-49, RG n°.: 210.326.94-8, 

residente e domiciliado à Rua Santa Quitéria, Jardim Eldorado, Quadra 39, casa 05, CEP: 

65067-392, São Luís do Maranhão/MA. 

CONTRATADA: JAQUELINE DE MACEDO ASSUNÇÃO, brasileira, solteira, 

professora, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o n°: 597.792684-72, RG 

n°: 001.095.630, residente e domiciliada na Av. Abel Cabral, n°: 505, apt. 106, Bloco 

05, Residencial Spazio Nautilus, CEP: 59.151-250, Parnamirim/RN. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação 

de Serviços Técnicos de Profissional Autônomo, que se regerá pelas cláusulas seguintes e 

pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente. 

DO OBJETO DO CONTRATO: 

CLÁUSULA 1 2: O presente instrumento, tem como objeto, a prestação de serviços técnicos 

na área de pedagogia. 

DOS SERVIÇOS: 

CLÁUSULA 22: A CONTRATADA analisará os dados coletados nas pesquisas realizadas pela 

CONTRATANTE e elaborará relatórios observando os padrões técnicos relativos à sua 

área. No referido relatório a CONTRATADA apontará as deficiências constatadas na análise 

dos dados e indicará, com base em seu conhecimento técnico, as possíveis soluções para 

sanar os problemas apontados. Quando necessário, A CONTRATADA, participará da 

elaboração de questionários. 



DOS HONORÁRIOS: 

CLÁUSULA P: A CONTRATADA perceberá, a titulo de honorários pelos serviços descritos 

na cláusula anterior o valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) por cada relatório redigido e 

entregue a CONTRATANTE. § ÚNICO: À CONTRATANTE é proibida de veicular qualquer 

resultado, usando o nome da COTRATADA, sem que a pesquisa efetivamente passe por 

uma análise e autorização desta. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

CLÁUSULA V: Fica estabelecido que são obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula terceira do presente 

contrato; 

b) Fornecer para a CONTRATADA, dados e informações suficientes e indispensáveis para o 

desempenho e uniformização de resultado dos serviços previstos na cláusula r; 

d) Fica vedado ao CONTRATANTE, negociar abatimentos, descontos ou dilações de prazo 

para o pagamento da execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e autorização da 

CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

CLÁUSULA 5-4: Fica estabelecido as seguintes obrigações da CONTATADA: 

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual; 

b) Cumprir, observando sua autonomia técnica, as instruções da CONTRATANTE, sobre os 

termos dos serviços a serem prestados; 

c) Prestar informações à CONTRATANTE, sempre que esta lhe solicitar, informando sobre 

a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades; 

d)Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre às 

pesquisas; 

e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da 

CONTRATANTE. 

DA RESCISÃO: 



CLÁUSULA 62: São motivos para que a CONTRATANTE rescinda o presente instrumento: 

a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a 

contratante e terceiros; 

b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da CONTRATANTE perante terceiros; 

c) Deixar de cumprir a CONTRATADA, qualquer das cláusulas dispostas no presente 

instrumento. 

CLÁUSULA 72: São motivos para que a CONTRATADA rescinda o presente instrumento: 

a) Solicitar a CONTRATANTE, atividade que exceda o previsto neste instrumento de 

contrato; 

b) Deixar a CONTRATANTE de observar quaisquer obrigações que conste no presente 

contrato; 

c) Deixar a CONTRATANTE de cumprir com o disposto na cláusula terceira deste contrato. 

§ÚNICO: Em qualquer dos casos previstos nas cláusulas 6-4 e "P a parte que decidir 

rescindir o contrato deverá notificar a outra parte com antecedência de 30 (tinta) dias. 

DA VIGÊNCIA: 

CLÁUSULA 82: O presente contrato, terá vigência por prazo de 12 (doze) meses a contar 

da data de sua assinatura, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada 

notificará a parte contraria, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

DA FORMA DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO;. 

CLÁUSULA 92: A CONTRATANTE efetivará o pagamento dos serviços efetivamente 

prestados tão logo estes sejam concluídos. § ÚNICO: O pagamento será efetivado por meio 

de transferência bancária na seguinte conta: Agência: 1406, Op. 001, Conta Corrente: 

20695-2 de titularidade da CONTRATADA. 

CLÁUSULA 102: A CONTRATADA autoriza o uso da sua imagem e nome gratuitamente em 

todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada nas publicações do 

CONTRATANTE tipo (folhetos em geral, mala direta, catálogos, folders de apresentação, 

anúncios em revistas e jornais em geral, home page, blogs e redes sociais) em todo 

território nacional e no exterior. 



DO FORO: 

CLÁUSULA 11: As partes elegem o foro da comarca de São Luis/MA para dirimir 

judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato. 

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual 

forma, teor, na presença das testemunhas abaixo: 

• São Luis/MA, 13 de abril de 2021. 
EMET do digitalmente por ENIEI INSTITUTO 

*326267.000168 
O .13-II, OsIC,Brasil, S=MA L5Sao Luis. 

INSTITUTO - ,i Multpla v5 
79 OUsPrebenclaL 

Tdo PJ Al CN5ENIF T INSTITUTO 

E I RELI. ..1-rwij. 61, 2000i 68 
,wci, Sr, :c u o autor deste do, umento 

„ s. localisasio de assinatura aqui 

32626743000168...: 1.:="' 
EIMET INSTITUTO - EIRELI 

Contratante 
Assinado de forma &Vai por 

JAQUELINE DE MACEDO JAQUELINE DE MACEDO 

ASSUNCAO:59779268472 ASSUNCACA59779268472 
Dados 2021.05,05 12,02,53 -0300' 

JAQUELINE DE MACEDO ASSUNÇÃO 
Contratada 

Testemunha 
RG: 

Testemunha 
RG: 
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regn hrthente ~rito tn dlin sob o n. 26,743„ke14E4 com sigte Rkut- afins-
pruntund e mdOtte. 204 CEP; es9o-337, Parigo6 plártaitm ImpentitZ/MX neste ate 

epretertUde por, PERNANDO BASTOS DOS $ArfrOs FN,SO, bras.:beim, e r4reantio, 

nete4iNB:04O1,,NX$ RaletkOF sob o n 78S 410 fl&49 RL n k10 ,324-94-a. 

residente 0:404tüttisdo Rua Santa Quitfria, jardim Eldtamda, •Quadra 39, caSa OS, CEP: 

6739 o ladtritehlaranban/MA. 

CONTRATADA: MARIA ISABELtE cosTA PEREIRA, brasileira, ,M51atente .1444 inscrita 

no Cadastro de Pg5.502 FISicat 5013 O re': 894545610,1 nscrita 
no Conselho Regional de $erViÇO %dal CRESS :At ltet)âbleti o tf: 2t72.„ re.s/dento o 

dom/044à Roa Padre Pinto, 0.:640, Apt, 203, CEP; S9.112S-610., Cidade ¡tez), ~MN.. 

pre~ Inixowntem pitiiktkidOr de ptestaç: st•ryfpos,,e boor/rtiAnt. itte, Sodnlarr? 

aut400014 "Ode peim L0,40,41w2opz e Lel ot: 662/1 9 93, iivrt entres! Itislos o rdadas 

qualle;:niWt' 

DO Klatt) DO CO NT 

CLAUSULA 1.*: t p sute fis mew,. tem Meto, árprt dSèrisças e 
esneaStrarnentotéontro. 

vi 

~M.A 2 A 0~e .0A p~mto crviças cnt.n-rnQpreV1 arrigos .V St 

e dos 605 ,ruleradosna 

posaiit~ reaRWS pOr~itierAlf113: Elaborara retal Mo-apontando as solitelies para 

probiernis pila mate closdados oletatioigtia pegkuisas. 

LattlauRARIOS; 



Prcrem: jag.( 

Fr  

CLÁUSULA . A CONTRATADA p cbcr, i litula de bmorriris, per cada T" atórk, 

redigido e entregue a CONTRATANTE o valor de RS 50{0.0 (Qui&efltOs rea §:ÚNICO: A 

CONTRATANTE proillidA de veictdi tmainuei euitiki u id mime 

COTRATADÁ sem tora pes s efetivamente por Lena asa 

COPrELATADA. 

PASOIRIGneds 00 CIIITMALWIE: 

CLÁUSULA 4f'i Fica estabeiseido que são obrip,acsVls& t9NTRATANYEi 

F3Nikpor pagamento, de ;1i-finda rooto estanriervi ri t usn'ka terceira do p 

ron'Sr 

b) Fornecer paraa ,CONTRATA DA, da rk)s., ufb rimo 1,1,flelent:4;n: ,,spe ¡Ari{ 

desemperth.-: uniforttd2a0nid rendietin dos serviços p.a:vistos na cláusula 2 

çt) ve(1Flito dt) corgriViTANTE, negociar aliatãneenens, descanta; au praze. 

para o pragardonto da e xeeSIÇÃO da; serviço5, sem o p) cunbeeno ento okiiiorimeão d. 

CONTRATADA 

Dilát~irt~A_UkhaRATAÉá 
CUUSULASk:Fteg..é.$tabetedik,a's,s'egiutintes. onrOrs d*CONTATADA: 

u'r~t -J1440 ''itOS.teln10.05. ri .preSelle et:Sn'tli'W.' 4U). ::10ntirnt2 

coikorw, u butra.t&rtica,..a cões.. liCONITU'i.

rrl serviços a serem rire adru:s;

PrÉStar litf .r.rÉaçbts CONTRATANMselti 

eNeC df :.,,e1,15 servi ços
lhe 

sr)lirÉ,

dets thes sniIN t .ío,:ào de :,tins vikiiides; 

d)Não revelar (lel-olhes de ;uns et iv¡ibid es “21-<es Ds be ri] ;r ruc3e obre 

pesodsns; 

fifko med:iar at tftr icei', criação da 

CONTIRATANTE. 

'vos: para que a. 



Prece' so:  a92e:263/)ce 

1)esQ1ã (1.4.3 ixintrAmio no cum' niMento das e bngç& sumidas para com 

+Jim fitat.Lnie e terceiros; 

ato, zt e atirrikM rttrageg. CON 1RATANVE poràr:A r: res 

Deixar de cumprir a CONTRATADA. qoaleuer :das dausIstaS .díspesta.s. riO ..presenitc. 

nkstrornenen. 

,C4411,51:11a:14.711,São. e.::â rp,..013.41::: r" 

:S.Xilkit ar .a COKTRA'rANTE, elle exceda pret to 31e5.1),. instru . 

etiT1tt.:át0:-

Deikar roNTII 

edritroto; 

Deixar a. ,C. NTIVITANT de.d: tpr. 'roto -• dispes'o) II. riáuStib terocirn det 

§tfHCt) E i xiii:E.i.;.Atlet'• los rasos prrtistos das cláustl.las 62' e 7 9 0.. . l'iarte 

reSiOndir 0 contrato. deverá runtificar a outra park* 1:1 li çbt ..1 

V1GÊNCf : 

obs. 

CLÁUSULA Ele: O p ie L1tfltl ri.tett* ' 1).

ri S 

.1 de 12 irh'c, k,,,.j ese ;:á COALF 

da.;a de sua....liss(tufwrgs„ pt.;1...réfri,, vt" ttn. fltertts, re: .•,..01.. v a 1iorte4otrcessarla. 

riottflearâ aparte-reâtraria, por eScrite,.É001.1nt0C9,11.#1NcLIW:mEirtlade itrif,iell du 

DA It))IJIMJE _ÇrãtENJO IPLI(..1 SE R VIÇO PILLSTALIQI

CLÁUSULA 9t1À CONTRATANTE e,fetivwrá o l'og.:4',nerto do5

I:'-r°•st2dos trAÕ iogap 0 24:n eudodus tA'4ICO t coNTIAT,VNTI í.--fetivai-á o 

pugurlentod tviço prestado ..31.2'ilve. i, Li olifir.;“1” 11:-1 segnink 

~rente: Banca do Brasil, agricia. 1246- ntiacieda CONTRATAUA 

CLÁUSULA LLYál A CONTRAIWA.autotízão ti:tiO ‘1,1 ud imagem e reme ,,r;ituitarninitetfl 

indoli k t,dáktquer ritateria irtlOtos e documentos,. pãra seF. unkncia nas- pubilcações 

OM-RATANTE tipa (foIhetn.5 gor2L fnelo dire;:a cdt:1Jogos, tolders de apre;ientaçà.e, 

az-4ncioN em revistas e jonmss m geral. horre paRe, hlaag e ri4es: cioU) en te-do 

terr1tc5re nacionat c no exterior 


